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Abstract 

The fashion market is today highly competitive and it becomes increasingly difficult to 

differentiate their businesses. An increased media noise continually distracts the message the 

company wants to send to the client group. Today, companies are forced to take greater social 

responsibility mainly for commercial reasons. Environmental commitment is increasing, and 

above all the attitude and behavior of consumers leads to another kind of consumption or even 

to a new trend.                                                                                                                        

From the issue we have examined, described and analyzed the marketing strategy of a 

chainstore and a privately owned shop. The selected stores were Brothers & Sisters in Borås 

City and Centrum Manufaktur in Alingsås. The focus was on comparison of marketing 

between the two stores, one of which is part of a chain while the other is a single store that is 

operated privately. The environmental aspect included in the communication was also a part 

of the study. We map minded, similarities and differences, advantages and disadvantages of 

store communication and the influence on the market.                                                                                        

The data collection techniques that were the subject of the investigation are two personal 

interviews and two surveys. The interview took place in a meeting with the respondent for 

their respective companies. The survey has been carried out on the town in Alingsås and 

Borås with a non-probability sample of respondents.                                                               

The investigation revealed that both Brothers & Sisters and Centrum Manufaktur mostly uses 

internal measures to compete and operate profitably. The overall strategy for creating 

differentiation and impact is through the choice of three factors: service, assortment and 

people. What distinguishes the firms marketing strategies were the selection of information 

channels of marketing communication, organization structure and the brands included in the 

assortment.                                                                                                                                

The companies manage to communicate a strong range and good service when the customer 

associate companies with just these factors. Judging from the interviews and questionnaires, it 

becomes clear that a shop belonging to a chain and a store that is conducted in private, may 

have similar strategies and encounter similar problems in terms of marketing and its impact. 

The work is written in Swedish. 
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Sammanfattning 

På modemarknaden råder idag en stor konkurrens och det blir allt svårare att differentiera sitt 

företag. Ett ökat mediebrus distraherar kontinuerligt det budskap företaget vill sända ut till 

kundgruppen. Idag tvingas företagen ta ett allt större socialt ansvar främst av kommersiella 

skäl. Miljöengagemanget blir allt större och framför allt attityden och beteendet hos 

konsumenterna leder till en annan slags konsumtion eller rent av till en ny trend.             

Utifrån problematiseringen har vi undersökt, beskrivit samt analyserat marknadsförings-

strategin av en kedjeägd- respektive en privatägd butik. De utvalda butikerna blev Brothers & 

Sisters i Borås City respektive Centrum Manufaktur i Alingsås.                                         

Fokus låg på jämförelsen av marknadsföringen mellan två butiker, där en är centralstyrd och 

ingår i en kedja medan den andra är en enskild butik som är styrd i privat regi. Hur 

miljöperspektivet inkluderas i kommunikationen berördes också. Vi kartlagde skillnader och 

likheter samt fördelar och nackdelar med butikernas kommunikation och påverkan.               

De datainsamlingstekniker som har legat till grund för undersökningen är två personliga 

intervjuer och två enkäter. Intervjun har skett i möte med respondenten för respektive företag. 

Enkätundersökningen har genomförts på stan i Alingsås och Borås med ett icke 

sannolikhetsurval av respondenter.                                                                                         

Undersökningen visade att både Brothers & Sisters och Centrum Manufaktur använder sig 

främst av interna åtgärder för att konkurrera och skapa lönsamhet. Den övergripande strategin 

för att skapa differentiering och påverkan är genom valet av tre faktorer; service, sortiment 

och människor. Det som skiljer företagens marknadsföringsstrategier åt är valet av 

informationskanaler i marknadskommunikationen, organisationens uppbyggnad samt 

varumärkena som ingår i sortimentet. Företagen lyckas med att kommunicera ett starkt 

sortiment och god service då kunden förknippar företagen med just de här faktorerna. Att 

döma utifrån de genomförda intervjuerna och enkätundersökningarna blir det tydligt att en 

butik tillhörande en kedja samt en butik som bedrivs i privat regi, kan ha likvärdiga strategier 

och stöta på liknande problem när det gäller marknadsföringen och dess genomslagskraft. 

 

 

 

Nyckelord: Marknadsföring, Konkurrensstrategi, Konkurrensmedelsmixen, The Schramm 

Model of Comunication, Cause Related Marketing, Kundnärhetens nycklar. 
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet är en redogörelse för problembakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering, problemavgränsningar, nyckelord och definitioner, syfte och disposition 

för studien. 

1.1 Problembakgrund 

Detaljhandeln för kläder och mode har hårdnat, främst på grund av globalisering och en 

knivskarp konkurrens på marknaden. Det finns många aktörer som konkurrerar om samma 

kunder på marknaden och i och med näthandeln kan konsumenten handla dygnet runt, 

jämföra priser och nå internationella konkurrenter utan att lämna bostaden. En mängd varor 

bildar idag ett massivt utbud av produkter och varumärken för kunden att välja bland. 

(http://bada.hb.se/handle/2320/8952). Varumärket är ett starkt konkurrensmedel på grund av 

att det kommunicerar företagets identitet, profil och image. Ett starkt varumärke tryggar och 

underlättar valet av produkt för konsumenten (Gezelius, Carl & Wildenstam, Per (2011). 

Marknadsföring: modeller och principer. 2., [utök.] uppl. Stockholm: Bonnier utbildning). 

Det informationssamhället som vi lever i går mot ett rekommendationssamhälle där vem som 

helst kan vara ”sändaren” av ett budskap eller meddelande.  Sändaren kan vara ett företag. 

Budskapet blir i de flesta fall stört av ett ”mediabrus” som kan vara representerat som 

påverkan från andra aktörer i form av reklam, events eller kundklubbar. Återkopplingen i 

kommunikationsprocessen innebär feedback från mottagaren tillbaka till sändaren. Den här 

delen i processen är av högsta vikt för en utvärdering av budskapets karaktär och genomslag. 

Genom feedback kan sändaren ta del av mottagarens värderingar, behov, känslor, önskemål 

och attityder. (se The Schramm Model of Communication).  

Målgruppsfokuset ökar beroende på en förändring i åldersstrukturen. Kundsegmentet av äldre 

människor över 64 år ökar i takt med bättre sjukvård och en sundare livsstil, den variabeln 

bidrar till förändringar i de befintliga kundgrupperna.  Ett stort problem är att 

målgruppsfokuset inte hänger med i utvecklingen vilket kan leda till förluster för företagen då 

fokus är inställt på ett yngre segment. Marknadsföring mot en äldre kund är nödvändigt för att 

inte tappa lönsamhet på sikt (umu.diva portal.org/smash/get/diva2:325860/FULLTEXT01). 

Europa, Japan och USAs ekonomier blir allt mer sammankopplade vilket leder till större 

intresse i andra länders välfärd. Återhämtningen efter den senaste finanskrisen 2008/2009 har 

börjat saktas ner som ett resultat av ekonomiska oroligheter i omvärlden. Viktigt att ha i 

åtanke är länder som exempelvis Kina och Indien som är på stark frammarsch i Asien. 

(http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigesekonomikv311.pdf 

ss. 4-6.) Snabbt växlande konjunkturcykler påverkar konsumenternas köpbeteende negativt då 

de enskilda hushållens ekonomier blir påverkade. Konsumenterna handlar därför endast det 

nödvändigaste till hushållet. Finanskrisen leder till allt större arbetslöshet runt om i Europa 

vilket försätter mängder av hushåll i stora skulder då banker stoltserar med rekordlåga räntor 

som sedan snabbt ökar. (http://www.dn.se/debatt/nya-regleringar-kan-bidra-till-nya-

ekonomiska-kriser)  

http://bada.hb.se/handle/2320/8952
http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigesekonomikv311.pdf
http://www.dn.se/debatt/nya-regleringar-kan-bidra-till-nya-ekonomiska-kriser
http://www.dn.se/debatt/nya-regleringar-kan-bidra-till-nya-ekonomiska-kriser


Ämnen som allt mer debatteras i media är företagens samhällsansvar som kan visa sig genom 

ansvar för arbetsvillkor och miljö (Axelsson, Björn & Agndal, Henrik (2005). Professionell 

marknadsföring. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur). Miljöengagemanget blir allt 

större och framför allt attityden och beteendet hos konsumenterna leder till en annan slags 

konsumtion eller rent av till en ny trend. Den marknadsföring som företagen kommunicerar 

bör möta den behovsförändringen som trenden innebär (Armstrong, Gary & Kotler, Philip. 

(2011). Marketing: an introduction. 10th ed. Boston: Prentice Hall). Låga priser och 

masskonsumtion är inte hållbart ur ett framtidsperspektiv. Produkter på marknaden med en 

kort produktlivscykel är inte längre lika eftertraktade, nya hanteringssätt och högre 

produktlivslängd efterfrågas. Masskonsumtionen leder till miljöförstöring och växande 

avfallshögar som nu börjar uppmärksammas på ett sådant vis att konsumentens köpbeslut 

påverkas. Ett resultat av den stora konsumtionen är bl.a. brist på råvaror som till exempel 

bomull som automatiskt leder till högre priser på kläder. Kunderna har allt högre krav på 

framställning och produktion av varor, många är medvetna om kemikalieanvändningen och 

vattenåtgången vid textilframtagning. Den stora vattenåtgången är inte bara ett problem inom 

textilframtagning utan är även ett världsomvälvande problem då bristen på dricksvatten berör 

stora delar av jordens befolkning. Även de långa transporterna synas noga av den medvetna 

kunden utifrån en miljösynpunkt (A. Ericsson. Miljö & Etik, 2011).  

1.2 Problemdiskussion 

Det blir allt svårare att påverka konsumenterna på modemarknaden. Ett ökat brus distraherar 

kontinuerligt det budskap företaget vill sända, vilket leder till en ökande problematik inom 

marknadsföringen för företagen. Informationsutbytet är idag enormt och de olika budskapen 

med dess påverkan når kunderna överallt. Idag behöver inte konsumenten själv söka upp 

marknadsföringen, den når konsumenterna ändå genom den sociala livsstil där konsumenter 

kan utvärdera och rekommendera företag genom bland annat sociala medier. Facebook, 

Twitter, Bloggar, YouTube och annonstjänsten AdWords på Google är vanliga exempel på 

distributionskanaler av påverkan och informationsutbyte. En majoritet av Sveriges befolkning 

nås varje dag av de distributionskanalerna (Gezelius & Wildenstam 2011).   

En konjunkturcykel innehåller både en låg- och högkonjunktur som i många fall kan skifta 

oväntat snabbt men även ha en mer utdragen förändringsperiod. 

http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigesekonomikv311.pdf 

Enligt SCB har det amerikanska BNP:t påvisat en svag tillväxt som direkt påverkar 

världsekonomin och den globala handeln positivt. Världsekonomin har börjat återhämta sig 

från lågkonjunkturen 2008/2009 vilket märks på att utrikeshandeln har tagit ett steg framåt. 

Klädkonsumtionen har genomgått en svag förbättring tillsammans med nöjesrelaterad 

konsumtion som ökat i en något större utsträckning. En annan tydlig indikation på att 

ekonomin stabiliseras är att arbetsmarknaden långsamt börjar förbättras. Förbättringen gäller 

främst kvinnor då mäns arbetslöshet är i stort sett oförändrad. Något som bör ifrågasättas är 

ekvationen fler lediga tjänster men en arbetslöshet som inte sjunkit nämnvärt.  

 

http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigesekonomikv311.pdf


Idag tvingas företagen ta ett allt större socialt ansvar främst av kommersiella skäl. Olika 

företag har olika stora krav ställda mot sig beroende av bransch, konkurrens och företagets 

storlek. CSR - Corporate Social Responsibility är idag ett konkurrensmedel av högre rang, 

kunderna kräver att företagen agerar etiskt och har ett socialt ställningstagande. Det blir allt 

viktigare att kommunicera ett ansvarfullt förhållningssätt till omgivningen. Kunderna är idag 

mycket medvetna om bristerna i tillverkningen och de drar sig inte från att bojkotta ett företag 

som inte tar sitt ansvar (Gezelius & Wildenstam 2011).                                                          

Den medvetna kunden agerar på två olika vis, dels genom att konsumera mindre och genom 

att konsumera med ett etiskt, miljömedvetet och socialt ställningstagande. Det tvingar 

företagen att anpassa sig och möta kundens behov och krav. Kunderna vill att företagens 

CSR-arbete ska vara offentligt och att uppförandekoder samt certifieringar ska finnas 

lättillgängligt. Kunderna ställer krav på att företagen tydligt och med trovärdighet 

kommunicerar sitt ställningstagande 

(http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsinflytande/aecsvmf.html).  

1.3 Problemformulering 

Utifrån problembakgrund och den fördjupande problemdiskussionen formuleras arbetets 

problem. Huvudproblemet är här något mer övergripande medan delproblemet specificerar 

delar ur huvudproblemet. 

1.3.1 Huvudproblem 

Hur utformar butiken Brothers & Sisters i Borås City respektive butiken Centrum Manufaktur 

i Alingsås sin marknadsföringsstrategi när det gäller att konkurrera och påverka marknaden? 

1.3.2 Delproblem 

Vilka interna respektive externa marknadsföringsaktiviteter genomför företagen? 

1.4 Problemavgränsning 

Fokus kommer att ligga på jämförelsen av marknadsföringen mellan två butiker, där en är 

centralstyrd och ingår i en kedja medan den andra är en enskild butik som är styrd i privat 

regi. Hur miljöperspektivet inkluderas i kommunikationen kommer också att beröras.  

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka, beskriva samt analysera marknadsföringsstrategin av en 

kedjeägd- respektive en privatägd butik. Vi kommer att kartlägga skillnader och likheter samt 

fördelar och nackdelar med butikernas kommunikation och påverkan. Resultatet kommer att 

kopplas till den teoretiska referensramen som används i studien och vilka slutsatser som 

kommer fram.  

1.6 Definitioner och nyckelord 

Definition av marknadsföring: ”En process av planering och verkställande av koncept, 

prissättning, promotion och distribution av idéer, varor och tjänster för att skapa utbyte som 

tillfredsställer individuella och organisatoriska målsättningar.” (M. Behre. Marknadsföring, 

2011) 

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsinflytande/aecsvmf.html


Marknadsföringsbegreppet innefattar alla de aktiviteter som man genomför för att föra ut 

varor och tjänster till en marknad (Gezelius & Wildenstam, 2011). 

 

Sociala medier, kan vara text, bild och ljud som delas av användare genom 

kommunikationskanaler på internet. Skillnaden mellan sociala medier och massmedier är att i 

det första fallet kan sändaren få respons och i det andra fallet är det en form av 

envägskommunikation. (ne.se) 

Konjunkturcykel, är en period som omfattar en högkonjunktur och en lågkonjunktur. (ne.se) 

Påverkan kan förekomma i form av reklam i TV eller radio, PR, butikskommunikation, 

säljteknik, annonser i tidningar eller på internet, affischer som förmedlar ett meddelande till 

konsumenten.  

Konkurrensstrategi. Konkurrens är rivalitet mellan aktörer på samma marknad och strategi 

kan förklaras som medel för att nå målen (ne.se). 

1.7 Disposition av studien 

Inledning 

Det första kapitlet kommer behandla problembakgrund och problemdiskussion som i sin tur 

har utvecklats till en problemformulering. Syfte, avgränsningar, nyckelord och definitioner 

samt uppsatsens disposition ingår också i inledningen.  

 

Metod 

I det andra kapitlet redogör för undersökningens syfte, undersökningsmetod, det urval som 

gjorts och undersökningens tillförlitlighet. 

  

Teoretisk referensram  

I kapitlet beskrivs de teorier, modeller och begrepp som kommer användas för analys av 

studien. Det är teorierna, modellerna och begreppen som senare kommer kopplas till 

undersökningen för att ge svar på problemformuleringen.  

 

Empiri och Analys  

I empiriavsnittet presenteras resultaten av undersökningen. Underlaget för empiri kommer 

ifrån enkätundersökningar på stan med kunder och intervjuer med ansvarig för respektive 

butik. I analysen kopplas det empiriska resultatet till den teoretiska referensramen samman. 

 

Slutsats  

I kapitlet kommer slutsatser att behandlas utifrån analys av empiri och teori. I slutsatsen 

kommer problemformuleringen besvaras.  

 

Källkritik och studiens tillförlitlighet  

Kapitlet behandlar studiens tillförlitlighet, källkritik samt förslag på fortsatt forskning. 

Avslutande diskussion 

I kapitlet förs en diskussion kring resultatet av undersökningen och författarna lämnar sina 

egna åsikter. 



2. Metod 
Följande kapitel kommer att beröra studiens syfte, undersökningsmetod, datainsamlingsmetod 

och datainsamlingstekniker. Urval och studiens tillförlitlighet kommer även att behandlas. 

Beträffande källhänvisningar i kapitlet är informationen tagen från Christensen, Lars. et al. 

(2010). Marknadsundersökning: en handbok.  

2.1 Undersökningens syfte 

Syftesformulering delas oftast in i tre kategorier: Beskrivande, Explorativt och Förklarande 

syfte. I många fall kopplas flera av kategorierna samman i en och samma studie. 

2.1.1 Explorativt syfte 

Explorativt syfte är en form av förundersökning där övergripande information samlas in 

genom att ställa så kallade ”Vad”-frågor. Undersökningens syfte är inte att ge exakta svar utan 

snarare öka kännedomen kring problemet för forskaren. Däremot kan värdefull och tillförlitlig 

information, som med fördel kan användas till resultatet uppdagas. 

2.1.2 Beskrivande syfte 

Om forskaren redan har övergripande kunskap om det aktuella problemområdet kan denne 

använda sig av ett beskrivande syfte i studien. Marknadsundersökningar har i de flesta fall ett 

beskrivande syfte och har föregåtts av ett explorativt syfte. ”Hur”-frågor är det som används i 

det beskrivande syftet så som; ”Hur påverkar varumärket kundens beslutsprocess?”.  

2.1.3 Förklarande syfte 

När forskaren är väl insatt i, och har en tydlig beskrivning av problemet som ska undersökas i 

studien kan det förklarande syftet utformas. Det ger svar på ”Varför”-frågor där orsak och 

verkan kartläggs och förklaras. Det explorativa och beskrivande syftet ligger till grund för det 

förklarande syftet som är mer djupgående och förklarar varför situationer uppstår. 

2.1.4 Valet av syfte 

Till en början hade undersökningen ett explorativt syfte. Som tidigare nämnts har de övriga 

två syfteskategorierna, beskrivande och förklarande, kopplats samman i studien. Frågor som 

”Vad”, ”Hur” och ”Varför” har ställts i undersökningen vilket resulterade i användandet av 

alla syfteskategorierna. 

2.2 Undersökningsmetod 

Data som ligger till grund i en marknadsundersökning delas in i kvalitativ och kvantitativ 

data. Metoderna är till för att analysera, tolka och presentera den framtagna informationen. 

2.2.1 Kvalitativ metod 

I den kvalitativa metoden ligger fokus främst på ord, text, symboler och handlingar där 

helheten och sammanhanget är avgörande. Undersökningen är inte begränsad i sin struktur 

men det ställer höga krav på att undersökaren själv måste kunna se mönster i det framtagna 

materialet. Metoden kan anses som något subjektiv men ger en nyanserad bild av 

verkligheten. 

 



2.2.2 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden är mer objektiv och begränsande i sin form än den kvalitativa 

metoden. Ett tydligt ramverk där siffror, mängd och antal analyseras finns i den kvantitativa 

metoden. Fokus ligger på mätbarhet och flervalsfrågor i en enkät som är den vanligaste 

datainsamlingstekniken i den kvantitativa metoden. 

2.2.3 Valet av undersökningsmetod 

Vi har använt både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Kombinationen ger en 

nyanserad och mätbar undersökning vilket kan vara fördelaktigt, som i sin tur har lett till ett 

mer tillförlitligt resultat. 

2.3 Urval 

Ett urval görs för att det oftast är för tidskrävande och inte ekonomiskt försvarsbart att 

undersöka en väldigt stor population. Urvalet får representera målpopulationen för 

undersökningen. Det finns två olika sätt att göra ett urval, dels genom sannolikhetsurval och 

dels genom icke sannolikhetsurval.  

2.3.1 Sannolikhetsurval 

För att göra ett sannolikhetsurval krävs en urvalsram som delger de personer som tillhör 

populationen. Det kan liknas vid ett register där personerna delas in efter olika kriterier men 

där urvalsgruppen är jämnbördig. Alla som finns med i ett register ska ha samma sannolikhet 

att bli valda vilket oftast sker genom lottdragning. Ett antal kriterier bör vara uppfyllda för att 

metoden ska vara godkänd. Kriterierna är: förekomst, tillgänglighet, storlek och mätbarhet. 

2.3.2 Icke sannolikhetsurval 

Icke sannolikhetsurval används främst vid kvalitativa undersökningar och det skiljer sig från 

sannolikhetsurval genom att alla enheter i populationen inte har en känd chans att vara med i 

urvalet. Med denna bakgrund bildas inte en representativ bild av populationen däremot kan 

metoden vara fördelaktig för att respondenterna väljs för att de redan har kunskap och insikt i 

problematiken. Metoden kan ge ett informationsrikt och nyanserat resultat. 

2.3.3 Valet av urvalsmetod 

Valet av respondenter till intervjuerna grundar sig på att de är anställda i företaget och besitter 

den information som behövs till studien. Beträffande valet av respondenter till 

enkätundersökningen, har de valts ut enligt ett icke sannolikhetsurval då inga register har 

använts i samband med urvalet.  

2.3.4 Ram- och bortfallsfel 

Ramfel uppstår om ramen inte representerar målpopulationen. Ramfel består av två delar: 

övertäckning och undertäckning. Övertäckning är att fler enheter än de som beskrivits i 

urvalsramen deltar och undertäckning är när urvalet består av färre enheter än planerat. 

Ramfel gör att resultatet blir missvisande.                                                                      

Bortfallsfel är när vissa enheter av någon anledning inte har deltagit i undersökningen. Det 

kan bero på att respondenten inte vill svara på frågorna eller av annan anledning inte kan 

närvara vid undersökningstillfället. För att motverka bortfallsfel finns det möjlighet att addera 

respondenter till målpopulationen för att kompensera och få en korrekt datamängd. 



2.3.5 Undersökningens ram- och bortfallsfel 

Då det inte har funnits en specifik urvalsram för undersökningen går det inte att påvisa ramfel. 

Tidpunkten då undersökningen genomfördes var onsdagen den 25 april mellan 10.00 – 13.00 

vilket i sig kan resultera i ett fel i variationen av respondenter då en stor grupp potentiella 

respondenter befann sig på sitt arbete. Undersökningens resultat blev å andra sidan mycket 

tillförlitligt då den genomfördes samtidigt i Alingsås och Borås. Tydligt blev att ungdomar, 

föräldralediga och pensionärer befann sig på stan på undersökningsdagen. Bortfallsfel uppstod 

då 20 respondenter valde att avstå att delta i Alingsås och motsvarande 60 respondenter i 

Borås.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

I en marknadsundersökning presenteras, analyseras och tolkas data. Det finns två sätt att dela 

in data, det ena är kvantitativ data (siffror, antal och mängd) och det andra är kvalitativ data 

(ord, text och bild). Data kan delas in i ännu ett steg där skillnad görs på sekundär- och 

primärdata. 

2.4.1 Sekundärdata 

När redan existerande data finns tillgängligt för undersökaren går det under benämningen 

sekundärdata. Forskaren har tagit del av en annan undersökares data för sitt ändamål. Det bör 

dock kompletteras med primärdata. Sekundärdata har fördelar i form av tidseffektivitet och 

det har i viss mån ekonomiska fördelar då undersökningar kan vara dyra att genomföra.  

2.4.2 Primärdata 

Primärdata är data som forskaren själv samlar in för sin studie. Exempel på primärdata är 

ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporter. Den här datainsamlingsmetoden blir objektiv 

och tas fram enbart för ändamålet. 

2.4.3 Valet av datainsamlingsmetod 

I den teoretiska referensramen användes kvalitativ sekundärdata och i den empiriska delen 

användes både kvantitativ och kvalitativ primärdata. Förekomsten av de båda 

datainsamlingsmetoderna återfinns alltså i studien. 

2.5 Datainsamlingstekniker 

Intervju och enkät är exempel på datainsamlingstekniker. De är till för att samla in åsikter och 

kunskaper från målpopulationen. 

2.5.1 Intervju 

Det finns fyra typer av intervjuer: den personliga intervjun, fokusgruppen, telefonintervjun 

och påstana intervjun. Den personliga intervjun genomförs muntligt och i möte med enbart en 

respondent åt gången. I en fokusgrupp intervjuas flera respondenter samtidigt. 

Telefonintervjun liknar den personliga intervjun men sker via telefonkontakt. Påstana 

intervjun sker ”på stan” där många potentiella respondenter rör sig. En intervju innehåller 

öppna frågor där respondenten förväntas ge ett beskrivande svar. 

 



2.5.2 Enkät 

En enkät sker skriftligt och är en sammanställning av svarsalternativ som de utvalda 

respondenterna får svara på. Metoden är fördelaktig när en bred studie ska genomföras och 

bör ha en mätbarhet. Enkäten kan skickas per post, mejl eller delas ut ”på stan” och enkäten 

kan antingen fyllas i av respondenten själv eller av intervjuaren. 

2.5.3 Valet av datainsamlingstekniker 

De datainsamlingstekniker som har legat till grund för undersökningen är två personliga 

intervjuer och två enkäter. Intervjun har skett i möte med respondenten för respektive företag. 

Enkätundersökningen har genomförts på stan i Alingsås och Borås med ett icke 

sannolikhetsurval av respondenter. 

2.6 Undersökningens tillförlitlighet 

En marknadsundersöknings tillförlitlighet ges stöd av reliabilitet och validitet, alltså 

pålitligheten och relevansen av den insamlade informationen. 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten ska styrka att undersökningens resultat är tillförlitligt. Det ska även gå att få 

samma utfall om undersökningen upprepas. Hög reliabilitet fås om olika undersökare studerar 

samma fenomen och alla får snarlika resultat. 

2.6.2 Vailiditet 

Trovärdigheten och graden av generaliserbarhet beskriver validiteten i en undersökning. 

Undersökningens validitet har som mål att återspegla verkligheten på ett rättvist sätt. 

Validiteten indelas i intern och extern validitet där den interna visar trovärdigheten och den 

externa validiteten påvisar undersökningens generaliserbarhet (Christensen et al. 2010). 

2.6.3 Undersöknings tillförlitlighet 

Enkätundersökningarna genomfördes samtidigt i de båda städerna och samma frågor ställdes 

till alla respondenter för att få hög tillförlitlighet. Skulle andra undersökare studera samma 

fenomen under samma dag och tid skulle reliabiliteten förmodligen vara hög. Om de däremot 

valde att göra undersökningen på exempelvis en lördag då fler har möjligheten att befinna sig 

på stan skulle antagligen resultaten i undersökningarna skilja sig åt. Frågorna har varit tydligt 

formulerade och har varit både beskrivande- och i kryssalternativsform. 

Enkätundersökningens validitet styrks av det breda åldersspann på respondenter som deltog 

dock har den grupp av människor som var på sitt arbete under tidpunkten för undersökningen 

inte haft möjlighet att delta. Det här påverkar validiteten på ett negativt sätt.   

Intervjuerna på företagen har varit omfattande och med en tydlig anknytning till den 

teoretiska referensramen. 13 beskrivande frågor ställdes till butikschef respektive VD för 

företagen och intervjun spelades in för att inte gå miste om viktig information. Båda 

intervjuerna tog ungefär en timme att genomföra och det var tillräckligt med tid för att ge 

nyanserade svar. Intervjuerna har hög validitet då svaren återspeglar verkligheten för 

företagen. Den interna validiteten styrks av att de intervjuade personerna har hög inblick i 

hela företaget vilket visar på en hög trovärdighet. Intervjuerna är tillförlitliga och skulle ge 

ungefär samma utfall vid upprepning av intervjuerna vilket leder till god reliabilitet. 



3. Teoretisk referensram 
I det tredje kapitlet beskrivs de modeller, teorier och begrepp som sammankopplas med 

undersökningen för att ge svar på problemformuleringen.  

3.1 Val av teoretiska modeller 

Val av teoretisk referensram är en högst viktig del för studien då de utvalda modellerna 

fungerar som hjälpmedel i den empiriska undersökningen. För att beröra de viktigaste delarna 

i ett företags marknadsföring har följande modeller valts ut. The Schramm Model of 

Communication visar kommunikationsprocessen i marknadsföring, Konkurrensmedelsmixen 

– En modell av butikens marknadsföring, CRM – Cause Related Marketing som härrör till ett 

socialt engagemang hos företag och slutligen Kundnärhetens Nycklar som berör kundlojalitet 

och vilka tre faktorer som leder till lojalitet. 

3.2 Cause Related Marketing 

Cause Related Marketing – CRM innebär marknadsföring som är sammankopplad med 

välgörande ändamål. Det kan vara ett företag som har ett sammarbete med en 

välgörenhetsorganisation eller ett företag som har ett eget projekt för socialt engagemang, 

miljö eller liknande. CRM är en form av marknadsföringsstrategi för att visa på ett socialt 

engagemang och stärka företagets konkurrensförmåga. Kunden av idag söker ett företag som 

tar sitt ansvar och CRM är ett sätt för företagen att bemöta de kraven (Dr. John K et al. 

(2011). Tactical considerations for the effective use of Cause Related Marketing). CRM 

förbättrar företagets rykte och image och fungerar som en långsiktig marknadsföringsstrategi. 

Ett företag som visar sina värderingar skapar ett gynnsamt klimat för ökad försäljning då 

kunderna visar på en tydligare lojalitet och det leder till en hållbar marknadsföringsstrategi 

(http://bada.hb.se/handle/2320/8952).  

3.2.1 Corporate Social Responsibility 

Ett vidare känt uttryck för etik och miljöarbeten hos aktörer på modemarknaden är CSR – 

Corporate Social Responsibility. Generellt refererar CSR till policys för självreglering och 

strategier för att undvika vissa risker. Exempel på risker kan vara bojkott från kunder, PR 

katastrofer och eventuella statliga regleringar (Martin, Diane & Schouten, John (2012). 

Sustainable marketing. Boston: Prentice Hall). Att agera ansvarsfullt med respekt för 

samhället och miljön gagnar företagets image och skapar ett mervärde för kunderna. I 

praktiken blir det ekonomiskt fördelaktigt då stora grupper av konsumenter har ett förändrat 

ställningstagande kring miljö och etik. (Armstrong & Kotler, 2011). CSR och CRM är inte 

bara ett arbete för stora aktörer på marknaden. Små företag har oftast färre underleverantörer 

och partners vilket gör det enklare att kontrollera att det sociala arbetet följs i alla led. Arbetet 

blir svårare att kontrollera i väldigt stora organisationer men både liten och stor tjänar på att ta 

sitt ansvar (Gezelius & Wildenstam, 2011). Nedan: CRM-kampanjer från H&M och GAP. 

                                                                                        
Figur 3:1 The (RED) Campaign, GAP          Figur 3:2 Fashion Against AIDS, H&M 

http://bada.hb.se/handle/2320/8952


3.3 The Schramm Model of Communication 

The Schramm Model visar en kommunikationsprocess som härrör till marknadsföring. 

Marknadskommunikation är all slags kommunikation på en marknad där ett 

informationsutbyte sker. Bilden nedan är omarbetad och översatt till svenska.  

 

Figur 3:3 Kommunikationsmodell, orginal The Schramm Model of Communication (se Bilaga 1). 

3.3.1 Sändare 

Sändaren måste ha i åtanke hur målgruppen är uppbyggd, hur budskapet utformas och att det 

sker en återkoppling. Målet med sändarens budskap är att få önskad effekt hos mottagaren 

som kan leda till ett köpbeslut (Axelsson & Agndal, 2005). Kommunikationen av budskapet 

kan delas in i frekvens, räckvidd, impact och tid. Antalet gånger mottagaren tar till sig 

budskapet återspeglar budskapets frekvens. Räckvidden avgör hur många medier mottagaren 

nås av. Impact härrör till genomslagskraften som budskapet har hos målgruppen. Med tiden 

menas när och hur länge ett budskap kommuniceras. Exempel på kommunikationskanaler 

sändaren kan välja är: TV- och radioreklam, annonser i tidningar och på internet, 

direktreklam, stortavlor och genom olika sociala medier (Gezelius & Wildenstam 2011).   

3.3.2 Brus 

Modellen läses från vänster till höger där sändaren skickar ett budskap till mottagaren. I 

mitten av modellen finns brus. Bruset i form av påverkan från andra aktörer är vanligt 

förekommande. Viktigt är att vara tydlig och upprepa sitt budskap för att säkerställa att 

budskapet når mottagaren oförvanskat. Bruset kan förklaras som yttre och inre störningar i 

kommunikationen. Yttre störningar kan vara tekniska fel eller faktiska förhinder för 

budskapet medan inre störningar handlar om emotionella faktorer hos mottagaren. Störningar 

från konkurrenter sker kontinuerligt. Det faktum att störningar finns i 

marknadskommunikationen bör tas på allvar och sändaren måste lära sig att jobba utifrån de 

förutsättningarna.   

3.3.3 Mottagare 

Mottagaren måste vara öppen för sändarens budskap. Behov och intresse hos mottagaren bör 

finnas för en bra kommunikation. Enligt Gezelius & Wildenstam (2011) bör budskapet 

innehålla repetitionsfaktor, retningsstyrka och överraskning. För att budskapet ska få 

genomslagskraft bör det utformas på ett sätt som tilltalar individerna i den valda målgruppen. 

Vissa målgrupper tilltalas mer av faktabaserad information medan andra målgrupper lockas av 

budskapets intensitet i form av hög musik, starka färger och snabba bildfrekvenser.  



3.3.4 Återkoppling 

Återkoppling är den viktigaste delen i modellen för att den ska fungera. Reaktionen hos 

mottagaren måste återkopplas till sändaren. Återkoppling förekommer i olika former beroende 

på omfattningen av marknadskommunikationen. Opinions- och marknadsundersökningar är 

exempel på återkoppling inom masskommunikation men den viktigaste återkopplingen är 

köpet. För ett företag med kundklubb finns möjligheten att göra kundundersökningar hos sina 

medlemmar och i mindre företag som inte har samma resurser sker återkopplingen skriftligt 

eller muntligt direkt till sändaren. Till sist krävs en uppföljning där man analyserar vilka 

effekter som uppnåtts och till vilket pris. Uppföljningen är nödvändig för att utnyttja den 

återkoppling sändaren fått från mottagaren (Gezelius & Wildenstam 2011).  

3.4 Kundnärhetens Nycklar 

För att ett företag ska ha god kännedom om sin kund, dess utveckling och behov krävs en hög 

grad av kundnärhet. Modellen nedan beskriver tre faktorer som tillsammans bygger upp en 

värdefull kundnärhet. De tre faktorerna är: tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande. 

Alla tre faktorerna bör finnas med för att skapa en närhet till kunden. Saknas en del blir det 

svårt för företaget att ha en nära relation med kunden. 

 

Figur 3:4 Kundnärhetens Nycklar 

Att finnas tillhands, samverka och vara mottaglig är exempel på tillgänglighet. Företaget 

måste finnas tillgängligt för kunden, både fysiskt och psykiskt. Tillgänglighet anses vara det 

första steget mot en förbättrad kundnärhet. Interaktivitet innebär att knyta kontakter och 

arbeta med sina förbindelser med kunderna. Företaget kan skapa interaktivitet genom medier 

så som internet för att skapa ett informationsutbyte med kunden. En av de viktigaste 

aktiviteterna i interaktivitet är kundmötet som kan ske både i en butik och via sociala medier 

eller företagets hemsida. Kundens delaktighet i processerna är vitalt för interaktivitetens 

framgång. Värdeskapande förbättrar kundrelationens värde både indirekt och direkt. Indirekt 

värde skapas då en gemensam och emotionell utveckling sker mellan företag och kund. Direkt 

värde kan förklaras som erbjudanden och åtaganden från företagets sida, som kunden får i 

utbyte vid motprestation. Det är företagets och kundens prestationer som vid god 

samstämmighet leder till värdeskapande. De tre faktorerna leder tillsammans till kundnärhet 

som är en stark konkurrenskraft och nödvändighet idag för företagen. (Blomqvist, Ralf 

(1999). Det kundnära företaget: att utveckla konkurrenskraft ur kundrelationer. 1. uppl. 

Malmö: Liber ekonomi). 



3.5 Konkurrensmedelsmixen – En modell av butikens marknadsföring 

Begreppet marknadsföring beskrivs av Hernant & Boström (2010) som ”Ett sammanfattande 

begrepp som omfattar alla de åtgärder en butik kan vidta för att öka sin försäljningsvolym”.  

Det som traditionellt sett anses vara marknadsföring är egentligen marknadskommunikation 

som förekommer i form av Tv-reklam, annonser med mera. Marknadsföring är ett mycket 

vidare begrepp och innefattar faktorer så som läge, sortiment, service, människor och 

kommunikation. Tillsammans bildar de sex faktorerna konkurrensmedelsmixen. Modellen 

används på ett fördelaktigt vis där blandningen och betoningen på de olika faktorerna 

anpassas till butikkonceptet. Möjligheten att applicera modellens sex faktorer både internt och 

externt i butiken gör användningsområdet brett och varierbart.  

Faktorerna skapar tillsammans kvalitet i köpupplevelsen hos kunden, det tillsammans med 

butikens prisnivå avgör ”värdet för pengarna” som i sin tur utgör butikens värdeplattform. När 

köpupplevelsen är positiv för kunden och prisnivån är rimlig skapas värdeplattformen i 

kundens medvetande. En väl fungerande värdeplattform leder till differentiering men måste 

underhållas för att företaget ska behålla sin position i kundens medvetande. Det är viktigt för 

företaget att utforma en värdeplattform i linje med konsumenternas behov. Konsumenterna 

har olika krav där hög kvalitet på köpupplevelsen efterfrågas av vissa medan en låg prisnivå 

efterfrågas av andra men då till bekostnad av köpupplevelsens kvalitet.  

Värdeplattformen ligger till grund för konkurrensstrategin där olika marknadsföringsverktyg 

och aktiviteter bidrar till att företagets mål uppnås. En annan närliggande modell är de 4P:na  

(Produkt, Pris, Plats, Påverkan) som också är en beskrivning av konkurrensstrategi. 

Sexhörningen är mer utförlig i beskrivningen av konkurrensfaktorer (Hernant, Mikael & 

Boström, Margareta (2010). Lönsamhet i butik: samspelet mellan butikens marknadsföring, 

kundernas beteende och lokal konkurrens. 1. uppl. Malmö: Liber). 

 

 

Figur 3:5 Konkurrensmedelsmixen – En modell av butikens marknadsföring 



4. Empiri och Analys 

Den empiriska delen kommer inledas med en kort företagsbeskrivning åtföljd av resultatet 

ifrån intervjuerna och enkätundersökningarna. Analyserna av empirin görs med utgångspunkt 

från den teoretiska referensramen.  

4.1 Företagsbeskrivningar 

För att ge läsaren en inblick i Centrum Manufaktur och Brothers & Sisters som 

undersökningen behandlar följer här en kort presentation av företagen.  

4.1.2 Centrum Manufaktur AB 

Centrum Manufaktur AB är ett familjeföretag i tredje generation som verkat inom klädhandel 

sedan 1948. Jörgen Nilsson är VD och hans fru Anna-Karin Nilsson är butikschef och det 

finns fyra anställda som arbetar i butiken. Butik och kontor finns i centrala Alingsås och 

butiken har tre avdelningar med märkeskläder fördelat på 600 kvadratmeter butik och 800 

kvadratmeter lager. Vid sidan av butiksverksamheten bedrivs även försäljning av 

arbetskläder, arbetsskor, arbetshandskar, ergonomiska mattor, profilkläder, giveaways och 

presentartiklar till företag. I folkmun benämns Centrum Manufaktur AB bara som ”Centrum”( 

http://www.modecentrum.nu/info/ ).  

Målgruppen är ”modemedvetna kvinnor och män i åldern från 25 år och uppåt.” Sortimentet 

är mycket brett och djupt och det är fördelat på två stora avdelningar, kille/tjej och dam. På 

den förstnämnda avdelningen finns kläder och jeans till killar och tjejer från märken som 

Twist & Tango, Nudie, Lee, Levi´s, Miss Sixty, Monrow, Elvine, Fjällräven, Dr Denim, 

Resteröds, ID Jeans, Frank Q, Scotch & Soda, Rio Rim. På damavdelningen finns kläder och 

jeans till damer men även lite till herrar från märken som Prêt, Elinette, Elton, Signature, 

NYDJ, Soya och Maya. Centrum är beläget ett kvarter från gågatan i Alingsås. För de flesta 

Alingsåsborna är butiken välkänd på grund av att den har varit verksam i snart 65 år (Jörgen 

Nilsson).                                                                              

4.1.1 Brothers & Sisters 

Brothers & Sisters är ett kedjeföretag som förmedlar ett helhetskoncept för män och kvinnor. 

De erbjuder ett sortiment med en mix av egna och externa varumärken med god kvalitet och 

en blandning av dressat mode samt casualmode. Under det senaste året bestod sortimentet av 

70 procent egna varumärken som Riley, East West och Blue Ridge. På Sisters marknadsfördes 

de egna produkterna under namnet Sisters. Som kompletterande varumärken kan man hitta 

som exempel Hilfiger Denim, Lee, G-Star, Lyle & Scott och Replay. Brothers & Sisters 

lägger stort fokus på service och inspirerande lokaler där de vill visionera ”The ultimate 

shopping trip”.  

 

1992 öppnade den första Brothersbutiken där ett heltäckande sortiment möjliggjorde för 

kunden att köpa hela sin outfit i samma butik. Sisters däremot öppnade sin första butik år 

2000 där de riktar sig till kvinnor som gärna betalar lite extra för kvalitet, kunskap och 

service. Idag finns Brothers & Sistersbutiker i Sverige där det finns en blandning av centralt 

styrda butiker samt franchisetagare och i Finland där alla butikerna är centralt styrda. 

Företaget tillhör koncernen RNB Retail and Brand AB som även disponerar över företagen 

JC, Polarn o Pyret samt Department & Stores (http://www.rnb.se/koncept/). 

http://www.modecentrum.nu/info/
http://www.rnb.se/koncept/


4.2 Personliga intervjuer; tillvägagångssätt 

De personliga intervjuerna har genomförts muntligt och i möte med en respondent åt gången. 

Intervjuformen är fördelaktig då nyanserad information tydligare framgår. Två intervjuer har 

utförts, en med Anette Mellem som är butikschef på Brothers & Sisters och den andra med 

Jörgen Nilsson som är VD på Centrum Manufaktur. Frågorna har ställts med tydlig 

anknytning till de teoretiska modellerna som presenterats i kapitel tre. Personliga intervjuerna 

representerar den kvalitativa primärdatan i undersökningsmetoden. 

4.2.1 Intervju med Jörgen Nilsson, VD på Centrum Manufaktur AB 

I konkurrensmedelsmixen i kapitel 3.5 finns sex faktorer som Jörgen Nilsson ombads att 

ranka, från absolut viktigaste faktorn till den faktorn som läggs minst fokus vid. Nilsson 

rankar faktorerna i följande ordning: Service, Människor, Sortiment, Kommunikation, Pris 

och Läge. Enligt Nilsson besöker kunderna Centrum Manufaktur främst för sortimentet och 

den goda servicens skull och just servicen läggs det stort fokus på. Vidare menar VD att 

sortimentet lägger grunden för en bra säljsäsong och att det då är viktigt att marknadsföra 

produkterna på ett bra sätt. I botten placeras pris och läge, på grund av att de flesta märken 

som säljs i butiken har ett rekommenderat pris som alla återförsäljare får rätta sig efter. Läget 

hamnar längst ner på grund av att det inte är fördelaktigt i dagsläget och inte går att påverka. 

Butiken ligger på en tvärgata till huvudgatan i Alingsås och det är inget A-läge men ändå 

inom citykärnan menar Nilsson. Köpupplevelsen och priset stämmer överlag överens och det 

läggs ner mycket tid på att skyltning ska vara attraktiv för kunden, att annonsering i den 

lokala tidningen sker återkommande, att entrén alltid är städad och inbjudande samt att 

varorna i butiken är snyggt exponerade. Vidare anser Nilsson att det alltid går att bli bättre 

och att det är lätt att hamna i gamla hjulspår men köpupplevelsen är hög prioritet hos 

företaget. 

Ett aktivt miljöengagemang och ett socialt ställningstagande (se kapitel 3.2) finns inte hos 

Centrum Manufaktur idag medger VD. En öppen diskussion förs dock med leverantörerna om 

arbetsförhållanden men inga direkta påtryckningar sker från företagets sida. Nilsson menar att 

Centrums kunder sällan efterfrågar ekologiska produkter och som aktör i detaljistledet ”sitter 

vi i knät på våra leverantörer”. Nilsson anser att leverantören dikterar villkoren och att det är 

svårt att påverka men i den mån det är möjligt finns absolut en vilja till förbättring.                                                                                                                                   

På lokal nivå bidrar företaget med överblivna kläder som skänks till en organisation som 

jobbar med barnhem i Ryssland och Centrum erbjuder även praktikplatser till skolungdomar. I 

butiken sopsorterar alla anställda och tillsammans försöker de även minska elkonsumtionen i 

byggnaden.                                                                                                                                   

Det engagemang som finns kommuniceras inte ut till kunden och i dagsläget finns ingen 

handlingsplan för att utveckla eller förbättra arbetet kring sociala- och miljöfrågor utom det 

fokus som ligger på minskad elförbrukning säger Nilsson. 

Den externa marknadsföringen på lokal nivå sker främst i form av tryckta annonser i 

Alingsåskuriren och genom trottoarpratare, som är de främsta kanalerna i företagets 

kommunikationsprocess (se figur 3:3). Företaget har en hemsida och finns även på Facebook 

för att nå ut utanför Alingsås. Hemsidan fungerar mer som en presentationshemsida då 

datakunskapen bland personalen är bristfällig och VD själv inte har den tid det krävs för att 



driva en väl uppdaterad hemsida. På Facebook däremot sker uppdateringarna oftare och sidan 

ansvarar Anna-Karin Nilsson för. Den interna marknadsföringen består som tidigare nämnts 

av god service, välexponerade varor samt ett trevligt bemötande hävdar VD.         

Återkoppling från kunden sker främst genom köpet men Nilsson får även beröm för 

verksamheten ute på stan eller i andra sociala sammanhang, ofta får personalen lovord för 

deras kunskap och service. Kundundersökningar är inget som företaget ägnar sig åt 

återkommande utan den främsta återkopplingen sker i samband med köpet menar Nilsson. 

För att skapa kundnärhet (se figur 3:4) får kunden, som registerat sin mailadress utskick 

gällande eventkvällar eller erbjudanden av Centrum. Antalet är ca 1000 personer berättar VD. 

Eventkvällarna som är en form av interaktivitet hålls ett par gånger om året i olika teman där 

det bjuds på vin och tilltugg och en gång om året anordnar butiken en modevisning. Nilsson är 

positiv till den stora uppslutning de här arrangemangen resulterat i. På daglig basis är det 

personalen i butiken som står för att skapa en kundnärhet och han betonar hur viktigt det är att 

uppmärksamma kunden, få kunden att känna sig sedd och se alla i butiken som företagets 

viktigaste kund. Nilsson säger: ”för att kunden ska älska oss, måste vi älska kunden”.                  

Tillgängligheten rent fysiskt är relativt god med tanke på att butiken ligger centralt men tyvärr 

inte på gågatan. Bristen på närliggande parkeringsplatser är idag ett problem menar VD. I 

skrivande stund byggs en stor parkeringsplats ett kvarter nedanför butiken. Inom överskådlig 

tid kommer butiken finnas mellan parkeringsplatsen och gågatan, vilket ger ett mycket 

fördelaktigt läge berättar Nilsson . Framkomlighet i butiken för rullstolsbundna eller 

barnvagnar är relativt bra dock är en del av produkterna placerade på bord och hängare ganska 

långt ut i gångarna vilket kan försvåra framkomligheten. Entrén har en trapp men det finns en 

ramp och inne i butiken finns inga nivåskillnader som förhindrar.                                                                                           

På ett psykiskt plan är informationsutbytet med kunderna god i butiken och på Facebook men 

på hemsidan sker främst en envägskommunikation. Företaget lägger större vikt vid servicen 

och mottagandet i butiken för att skapa en interaktivitet med kunderna och tillsammans med 

ovannämnda eventkvällarna skapas en god relation med kunderna. 

Slutligen säger Nilsson att företagets marknadsföring behöver utvecklas och att det kan bli 

aktuellt att titta på alternativa medier att synas i för att nå nya kunder från kringliggande 

kommuner. Nilsson planerar att eventuellt annonsera i tidningarna Metro och GP men även att 

jobba mer med de sociala medierna. Radioreklam kan också vara en alternativ 

informationskanal då det fortfarande är relativt billigt att göra reklam i radio menar Nilsson. 

TV- reklam är också ett alternativ men det skulle kräva en omdisponerad 

marknadsföringsbudget berättar VD då det är ett dyrt media att synas i. Alingsåskuriren som 

företaget annonserar i har god genomslagskraft men främst hos den äldre kundgruppen, den 

yngre kundgruppen beskriver Jörgen Nilsson som ”en svårknäckt nöt” som är mycket 

ombytliga men som idag främst nås genom Internet där Centrum försöker utveckla sin 

marknadsföring. 

 

 



4.2.2 Intervju med Anette Mellem, butikschef på Brothers & Sisters 

De sex faktorer som tillhör konkurrensmedelsmixen i kapitel 3.5 rankar Anette Mellem i 

följande ordning: Service, Människor, Sortiment, Läge, Kommunikation och pris. Rankningen 

kändes självklar med service och människor i topp. Mellem ansåg även att sortimentet är en 

viktig faktor men placerades på tredje plats då de andra två faktorerna har ett större fokus. Det 

har varit något bristfälligt sortiment på Sisters en period vilket har lett till beslutet om 

omstrukturering som ska genomföras hösten 2012. Varumärket Sisters kommer då helt att 

ersättas med externa varumärken. Köpupplevelsen och priset stämmer överlag överens, men 

brister finns då Brothers & Sisters riktar sig mot ett brett ålderspann. Köpkraften är varierande 

beroende på ålder och kön, män är ofta köpstarkare än kvinnor och fokuserar mer på service 

och kvalitet än pris. Sisters yngre kunder har inte samma ekonomiska förutsättningar som de 

äldre kunderna och ofta förväntar de sig inte lika hög service som de äldre kunderna.  

Socialt ansvar och miljöengagemang (Kapitel 3.2) verkar inte vara en central fråga för 

butiken. Mellem hänvisar till RNB Retail and Brands hemsida där företagets uppförandekod  

och miljöpolicy (CSR) finns tillgängligt. Brothers & Sisters är medlemmar i BSCI (Business 

Social Compliance Initiative) som är en europeisk sammarbetsgrupp för sociala frågor.  

Små saker de kan påverka i butik är bland annat källsortering och användandet av elektricitet. 

Engagemanget och ansvaret är inte något som läggs i fokus vid kommunikation till kunden 

och används inte som en marknadsföringsstrategi. I butikschefens kännedom finns ingen 

handlingsplan för utvecklande av arbetet och hon som butikschef har liten möjlighet att 

påverka en eventuell förbättring på punkten. Mellem anser även att de har för dåligt sortiment 

av eco-produkter för att kunna marknadsföra sig som ett företag med stort miljöengagemang.    

Externa medier i marknadsföringsstrategin är bland annat både RNB:s hemsida och Brothers 

& Sisters hemsida, facebooksidor och affischer ute på stan. Brothers har både externa och 

interna varumärken och Sisters har nu bara externa varumärken vilket gör att de externa 

varumärkernas reklam gynnar även Brothers & Sisters butiker. De interna åtgärder de jobbar 

med för att marknadsföra sig på bästa sätt är bland annat fokus på service, informera kunderna 

om eventuella kampanjer och nyheter, eventkvällar, modevisningar och samarbeten med olika 

företag. En inspirerande butiksmiljö och lockande skyltning är också en viktig punkt enligt 

Mellem. Andra bra sätt för deras butik att synas på är genom eventuella utmärkelser från 

Borås stad eller tidning. För att kontinuerligt förbättra servicenivån hos personalen fokuserar 

Mellem på en aktiv medarbetarutveckling.  

Något som är viktigt i en kommunikationsprocess (Figur 3:3) är återkopplingen och 

feedbacken från kunderna. Enligt Mellem sker deras återkoppling främst genom direkt 

kontakt med deras kunder. Reklamationer, köp, vanliga besök eller kampanjer är tydligaste 

och rakaste feedbacken de får från kunderna. Kunderna kommer ofta med positiv feedback till 

personalen i butiken. Vid exempelvis kampanjer är det viktigt att butiken möter kundernas 

förväntningar och att erbjudandet finns lättillgängligt för kunden. En annan viktig del för 

feedback är de medlemsundersökningar som RNB genomför, där har 

kundklubbsmedlemmarna möjligheten att göra sina röster hörda. Butikschefen nämner att 

åtgärder de gör för att använda sig av återkopplingen är bland annat att möta kunderna och 



lyssna. Lika exponering i alla butiker bidrar till att kunden känner igen sig och den goda 

servicen får kunden att känna sig välkommen.  

Genom kundklubben blir det lättare för butiken att skapa kundnärhet (Figur 3:4). Utskick med 

erbjudanden, eventkvällar och rabatter lockar kunderna till butiken och skapar en delaktighet i 

vad som sker. När kunderna befinner sig i butiken är det upp till personalen att få dem att 

känna sig välkomna. Genom att bygga på relationerna med kunderna, vara engagerad i deras 

behov och finnas till hands, skapas en trygghet och närhet. Mellem anser att tillgängligheten 

skiftar beroende på om det är en Brothers- eller Sisterskund. Brotherskunderna är mer trogna 

butiken medan Sisterskundernas tillgivenhet har varierat. Enligt butikschefen är det ett 

resultat av sortimenten på respektive avdelning som gjort att det skiljer sig. Ett stabilare och 

bredare sortiment har funnits på Brothers medan Sisters kvalitet och utbud varierat. 

Tillgängligheten rent fysiskt är god med tanke på busstorget som ligger nära och bidrar till en 

del spring utanför. Det är även god framkomlighet i butiken för rullstolsbundna, inga trappor 

eller nivåskillnader som förhindrar. Däremot är tillgängligheten mindre bra om man tar 

hänsyn till de få och väldigt dyra parkeringsplatser som finns i närheten. Informationsutbytet 

med kunderna anser Mellem är bristfälligt då mer tid borde läggas på arbetet med hemsidorna 

och Boråsbutiken inte har någon egen facebooksida. De lägger större vikt vid servicen och 

mottagandet i butiken.  

Ett stort problem i dagsläget är som tidigare nämnts hemsidan, som hade behövt förnyas och 

mer resurser hade behövt läggas där. Mellem vill se ett mer omfattande arbete för att få fler 

besökare till butiken, som det ser ut idag är besökarantalet för lågt. Informationen de får från 

huvudkontoret gällande aktuella kampanjer är ofta bristfällig. Ibland är det otillräckligt med 

påfyllnadsvaror för kampanjen som beror på att deras butik är mindre och de större butikerna 

prioriteras först av huvudkontoret. Interna arbetet i butiken vad gäller service och exponering 

anser Mellem vara bra, men det krävs en satsning från marknadsavdelningen på 

huvudkontoret för ett ökat besöksantal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Analys av intervjuer 

Här kommer svaren från intervjuerna jämföras och analyseras med en tydlig koppling till den 

teoretiska referensramen. 

4.3.1 Konkurrensmedelsmixen 

Båda företagen var överens gällande vikten av god service, trevlig personal och ett bra 

sortiment när de olika faktorerna i konkurrensmedelsmixen rankades. Mycket tid läggs på 

service, inköp av ett starkt sortiment och ett bra bemötande i butik och det resulterar i att tre 

starka faktorer i mixen (Figur 3:5) täcks in. Faktorerna utgör företagens strategier och blir 

således deras sätt att profilera och differentiera sig på marknaden. Innehavet av en bra 

sortimentsmix är avgörande för butikernas ekonomiska överlevnad (Hernant & Boström, 

2010). God service och människorna i butiken är komplement till en materiell produkt och 

skapar den viktiga kvaliteten i köpupplevelsen som krävs för utformningen av 

värdeplattformen.  

Fakta styrker att mixen är konkurrenskraftig och vi anser att de valda faktorerna passar bra in 

på de båda koncepten. Faktorerna pris och läge är svårpåverkade men kommunikationen med 

marknaden kan alltid utvecklas och bli mer genomslagskraftig. Kommunikationen kan aldrig 

kompensera för ett exempelvis dåligt sortiment men kan med fördel användas till att öka 

exempelvis kundströmmen. Ett dåligt flöde av kunder är ett centralt problem i de båda 

butikerna. Kommunikationen bör var en större del i konceptet och är den faktor som kan 

förbättra butikernas besöksantal, image och försäljning (Hernant & Boström, 2010). Arbetet 

med butikernas marknadskommunikation är en nyckel till de problem företagen presenterar.  

Köpupplevelsen (Kapitel 3.5) stämmer relativt bra överrens med prisnivån menar 

butikschefen och VD för företagen. Att Brothers & Sisters är en kedja gör att kunden som 

besökt någon av butikerna tidigare redan har vissa förväntningar på köpupplevelsen. 

Prisbilden, interiören och servicen är mycket likartad i alla butikerna som ingår i kedjan och 

ger därför en solid värdeplattform i kundens medvetande (Hernant & Boström, 2010). 

Beträffande Centrum Manufaktur som drivs i privat regi finns ingen upparbetad 

värdeplattform hos den potentiella kunden. Stamkunden däremot har redan en befintlig 

uppfattning om pris och köpupplevelse.  

4.3.2 CRM och CSR 

Ett arbete för socialt ansvartagande och ett konkret miljöengagemang (Kapitel 3.2) finns inte i 

en större utsträckning hos Centrum Manufaktur och Brothers & Sisters arbete kommuniceras 

inte i butikens marknadsföring. Både Mellem och Nilsson ansåg att frågan är viktig men att 

arbetet för det är svårt att genomföra. Valet att inte köpa in produkter från leverantörer som 

har bristande socialt ställningstagande och miljöpolicys finns, men i dagsläget prioriterar 

företagen ett lönsamt varumärke i butiken. Intresset hos butikerna finns för ett ökat 

engagemang och ansvarstagande, däremot finns ingen utarbetad handlingsplan i dagsläget. 

Att ställa krav på sina leverantörer är ett aktivt val som kan göras med hänsyn till miljö och 

etik. Enligt Armstrong och Kotler (2011) bör företagen möta den behovsförändring som sker 

bland konsumenter idag. Tidningar, politiska grupper och frivilliga organisationer är allt mer 



intresserade av hållbarhet och det finns ekonomisk vinning i att driva ett miljö- och socialt 

hållbarhetstänk i sin marknadsföringsstrategi (Martin & Schouten, 2012). Tydliga fakta visar 

på att företagen bör prioritera att kommunicera ett arbete kring miljö och socialt ansvar till 

kunden. 

4.3.3 Kommunikationsprocessen 

Kommunikation med kunderna (Figur 3:3) kan ske både internt och externt. Fokus för 

butikerna ligger på intern marknadsföring i form av trevlig personal, god service och en 

tillfredställande butikskommunikation i form av attraktiv skyltning och snygg exponering i 

butiken. Räckvidden, frekvensen och impact av budskapen företagen sänder (Gezelius & 

Wildenstam, 2011) är i dagsläget otillräckliga då butikschef och VD anser att återkopplingen i 

form av besöksantal är bristfällig. Det som då kan ifrågasättas är huruvida utformningen av 

budskapet och det störande bruset på marknaden spelar in. Mediabruset bör identifieras. 

Identifiering av vilket brus som finns på marknaden krävs för att företagen ska kunna jobba 

utifrån de rätta förutsättningarna. Här spelar mottagarens attityd in samtidigt som det är 

viktigt att budskapet är tydligt och utformat med hänsyn till mottagaren. Båda företagen har 

många konkurrenter som slåss om samma kundgrupp och som stör företagens marknadsföring 

med påverkan. Andra aspekter att se på är exempelvis om budskapet har haft tillräckligt hög 

repetitionsfaktor för att uppfattas av mottagarna. Många möjligheter finns för ett utvecklande 

av kommunikationsprocessen.  

Återkopplingen och feedbacken är en avgörande del i kommunikationsmodellen för att få en 

fungerande tvåvägskommunikation med mottagaren (Gezelius & Wildenstam, 2011). Här 

skulle uppdaterade versioner av hemsidorna, högre grad av interaktivitet på Facebook samt 

utvecklande av kundklubbar varit en möjlighet för kunderna att ge feedback. 

4.3.4 Kundnärhetens Nycklar 

Värdeskapande, tillgänglighet och interaktivitet skapar tillsammans kundnärhet (Figur 3:4). 

Tillgängligheten hos företagen är varierande både på ett fysiskt och psykiskt plan. Bland de 

befintliga kunderna är tillgängligheten både fysiskt och psykiskt tillfredställande, medan den 

fysiska tillgängligheten är bristfällig hos potentiella kunder främst hos Centrum Manufaktur 

på grund av läget.  

Interaktiviteten hos butikerna är dels bra genom kundmötet i butik men sämre i mötet med 

kunderna via sociala medier och hemsidorna. Gemensam utveckling, erbjudanden från 

företagets sida och motprestation från kunden leder till värdeskapande (Blomqvist, 1999). Då 

fokus främst ligger på interna aktiviteter finns en brist i kundnärheten hos företagen. 

Marknadsföringskanaler som företagen använder sig av bör vara fler, främst i den genre där 

en tvåvägskommunikation är möjlig. Genom att kunderna får fler möjligheter till att känna sig 

delaktiga och hörda av företaget ökar känslan av ett gemensamt utbyte. Kundnärheten är god 

bland de befintliga kunderna men bör utvecklas för att nå nya kunder.     

4.3.5 Utvecklingsmöjligheter 

Hos båda företagen finns många utvecklingsmöjligheter i kommunikationen (Figur 3:3) vilket 

både Mellem och Nilsson styrker. Det som främst kan göras bättre är aktiviteter och 

kontinuerliga uppdateringar på vardera hemsida. Möjligheten att erbjuda kunderna en 



webshop bör även ses över. Förekomsten av fler kanaler gör det lättare för kunderna att ge 

butikerna feedback och att öka kundernas emotionella delaktighet. Viktigt är dock att inte 

tappa den grund företagen står på och att behålla den goda servicen ihop med ett attraktivt 

sortiment. Utveckling av ett miljö- och socialt ansvarstagande bör äga rum, det engagemang 

som finns idag kommer förmodligen inte att räcka i framtiden. Brothers & Sisters och 

Centrum Manufaktur är två företag med stabila värdeplattformer som har goda relationer med 

sina befintliga kunder. En stabil grund att stå på är framgångsrikt att ha, men den kritik som 

nämnts bör beaktas.    

4.4 Enkätundersökning på stan; tillvägagångssätt 

Enkätundersökningarna ägde rum samtidigt mellan 10.00 - 13.00 den 25 april 2012 i Alingsås 

och Borås för att få hög tillförlitlighet. En kombination av kryssfrågor och frågor med ett 

beskrivande svar ger både ett mätbart och nyanserat resultat. Även enkätfrågorna har 

utformats i enlighet med den teoretiska referensramen. Svaren har fyllts i av undersökarna och 

totalt 60 personer har deltagit i enkätundersökningarna. Respondenterna har valts ut av 

intervjuarna i enlighet med ett icke sannolikhetsurval. Enkätundersökningarna representerar 

kvantitativa primärdata i undersökningsmetoden. 

4.4.1 Kundenkät på stan  

I Borås tillfrågades 90 respondenter respektive 50 respondenter i Alingsås, 30 i varje stad 

deltog i undersökningen. Fler tillfrågade kvinnor än män valde att delta i båda städerna. Ett 

åldersspann på 15-75 delades in i sex åldersgrupper: 15-25, 26-35 osv. Flest respondenter i 

den första åldersgruppen deltog i Borås och flest från andra åldersgruppen deltog i Alingsås. 

Majoriteten av respondenterna var bosatta i respektive stad undersökningen genomfördes i 

och en stor del av de tillfrågade shoppar främst i hemstaden.                       

Nedan följer resultatet av enkätundersökningarna i form av diagram med en kort förklarande 

text och frågan i anknytning till figuren. I kapitel 4.5 analyseras respondenternas svar med 

koppling till den teoretiska referensramen. 

 

Figur 4:1 Vad fick Dig att handla på Brothers & Sisters/Centrum Manufaktur första gången? 

Gemensamt för de båda städerna var att flertalet av respondenterna hade valt att besöka 

butikerna på grund av ett bra sortiment. Läget och rekommendation från vänner var också 

vanliga svar. I Borås hade reklamen en viss påverkan. Inga respondenter uppgav att de besökt 

butiken för första gången för att de varit inne på respektive hemsida.  
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Figur 4:2 Har Du uppmärksammat någon av följande former av reklam från företaget? 

Av de svaralternativ som fanns uppgav merparten av respondenterna i Alingsås att de sett 

företagets annonser i Alingsåskuriren. En stor del har inte uppmärksammat någon form av 

reklam alls beroende på att bristande användning av andra kommunikationskanaler. I Borås 

var det vanligast förekommande svaret reklam i form av affischer på stan. Ungefär en 

fjärdedel av respondenterna hade inte uppfattat någon reklam men flera angav även 

TV/Radio, Internet och annonser som svar.  

 

Figur 4:3 Vilket av följande alternativ förknippar Du mest med butiken? Flera alternativ möjligt. 

De flesta Alingsåsborna förknippar butiken med god service och ett bra sortiment. De flesta i 

Borås svarade liknande men här var även personal ett vanligare svar. Inga respondenter i 

Alingsås förknippar Centrum Manufaktur med prisvärdhet och i Borås svarade väldigt få att 

de förknippar Brothers & Sisters med att butiken har ett fördelaktigt läge.  

 

Figur 4:4 När Du shoppar i Alingsås/Borås faller det sig naturligt för Dig att gå förbi butiken? 
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Merparten i båda städerna svarade att det föll sig naturligt för dem att passera butiken men en 

större procent svarade nej i Alingsås än i Borås.  

 
Figur 4:5 Tycker du att priserna stämmer överens med kvaliteten och servicenivå? 

Här var svaren väldigt likartade mellan städerna då de flesta tyckte att priserna stämmer 

överens med köpupplevelsen. Dock svarar en lite större andel av respondenterna nej på frågan 

i Alingsås.  

På fråga 10 (Har du uppmärksammat någon form av reklam gällande företagets sociala ansvar 

eller miljöengagemang?) svarade samtliga respondenter nej. På fråga 11 (Har du besökt 

företagets hemsida eller facebooksida?) svarade 28 personer nej i Alingsås och 27 nej i Borås.  

Slutligen ställdes frågan vad butikerna kan göra bättre för att respondenten ska besöka den 

oftare. Överrepresenterat i Alingsås blev svaret lägre priser medan de flesta i Borås inte hade 

något svar på frågan. I Alingsås förekom även svar som: fler eventkvällar, mer reklam, bättre 

sortiment för äldre, fler nyheter, fler erbjudanden men många ansåg sig vara nöjda med 

butiken som den är. Förekommande svar i Borås var: marknadsföra den goda kvaliteten, mer 

rea, förbättra sortimentet, dåligt med utskick till medlemmar, fler eventkvällar, bättre 

skyltning, sänka priserna, annonsering, haka på fler trender, bättre miljöengagemang men 

även här var många nöjda med butiken. 

4.5 Analys av kundenkät 

För att få reda på hur kunderna uppfattar företagens marknadsföring och hur väl det 

överensstämmer med det som framkom av intervjuerna med butikschef och VD för företagen 

genomfördes två kundenkäter. Resultatet av kundenkäterna visar både på skillnader och 

likheter i de båda städerna.  

4.5.1 Kommunikationsprocessen 

Den största skillnaden återfinns i svaren på fråga sex (enkätfrågor, se bilaga 3) som berör den 

externa marknadsföringen respondenterna tagit del av och som härrör till 

kommunikationsprocessen (Figur 3:3). Det som blir intressant här är huruvida respondenterna 

tagit del av något budskap från företagen (Figur 4:2). Här var det förvånande många som inte 

tagit del av någon reklam alls, därför bör en insats ske för att identifiera vilken form av brus 

som stört budskapet. Resultatet visar att marknadsföringen hos Centrum är mer begränsad i 

variation och utbredning. Brothers & Sisters har tillgång till flera marknadsföringskanaler i 

dagsläget och marknadsföringen är mer utbredd. Målgrupperna för vardera företag är stora 
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och hänsyn bör tas av de skillnader som faktiskt uppstår i gruppen. Intressen hos olika åldrar 

gör att kunderna tar del av olika budskap som sänts på olika sätt. Kompletterande kanaler för 

Centrum borde rimligtvis vara utveckling på hemsida där en större grupp av yngre mottagare 

finns, medan Brothers & Sisters borde effektivisera de kanaler som redan existerar.  

4.5.2 Konkurrensmedelsmixen 

Fråga fem ställdes för att ta reda på vilka faktorer i konkurrensmedelsmixen som avgjorde 

valet att besöka butiken. Svaren var relativt likartade mellan de båda städerna då nära hälften 

av de tillfrågade i de båda städerna svarade att sortimentet var den främsta orsaken till att de 

besökt butiken för första gången (Figur 3:5). Utifrån det blir det tydligt att sortimentet spelar 

en avgörande roll för den potentiella kunden. Den faktorn rankades även högt av butikschef 

respektive VD för företagen. Att fler respondenter i Alingsås än i Borås uppgav att de blivit 

rekommenderade att besöka butiken, beror säkerligen på att invånarantalet är väsentligt lägre 

än i Borås. Möjligheten att känna till andra av företagets kunder leder till mun-till-

munfenomenet som är en slags marknadsföringsmetod som sker spontant kunder emellan.  

Fråga nio härrör till köpupplevelsen för att undersöka butikernas värdeplattformar (Kapitel 

3.5). När köpupplevelsen är positiv för en markant andel respondenter har båda företagen 

lyckats skapat ”värde för pengarna” som utgör butikens värdeplattform och är en förutsättning 

för differentiering på marknaden (Hernant & Boström, 2010).  

Servicen var en av de främsta faktorerna som respondenterna förknippar med butikerna (Figur 

3:5) vilket överensstämmer med de svar som gavs i intervjuerna. Alltså är servicen en viktig 

del för den återkommande kunden då det förknippas starkt med butiken. Givetvis är det en 

viktig del av konkurrensstrategin i mötet med nya kunder också. Respondenterna i Alingsås 

svar, sortiment, kan bero på att Centrum har ett brett och djupt sortiment där flera behov kan 

tillgodoses. I Borås var det vanligast förekommande svaret trevlig personal på frågan om vad 

respondenterna förknippar med butiken. Mellems engagemang för ett trevligt bemötande i 

butik har här skapat resonans hos respondenterna.  

Faktorerna prisvärt och läge förknippades minst med företagen. Svaren behöver inte betyda 

att butikerna har en dålig placering i städerna eller att priserna är för höga. Frågan gällde vad 

som förknippades mest med butikerna och svaren visar endast på att pris och läge inte rankas 

högst av respondenterna.  

4.5.3 Kundnärhetens Nycklar 

Att skapa tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande (Figur 3:4) samt att ha ett 

kommunikationsutbyte (Figur 3:3) med kunderna är en stark och viktig konkurrensstrategi.  

För att få reda på om butiken har en psykisk tillgänglighet (Figur 3:4) tillfrågades 

respondenterna om det faller sig naturligt att de går förbi butiken. Respondenterna brukar 

passera butiken i Borås och det kan både bero på gångtrafiken mellan busstorget och stora 

torget och att butikerna på Österlånggatan ingår i respondenternas shoppingtur. Relaterat till 

Mellems svar om tillgänglighet och Kundnärhetens nycklar så är just den psykiska och fysiska 

tillgängligheten en mycket viktig faktor (Blomqvist, 1999). I det här fallet överensstämmer 



resultat från intervju, kundundersökningar och modell ihop. I Alingsås ansåg inte en lika hög 

procent att det föll sig naturligt för de att passera butiken under sin shoppingtur. Att butiken 

inte ligger på gågatan är en bidragande faktor till att det upplevs som en avstickare. 

Respondenterna som uppger sig vara kunder passerar butiken oftast i enda syfte att besöka 

Centrum. Det visar på att företaget har en plats i de befintliga kundernas medvetande 

samtidigt som spontana besök från potentiellt nya kunder kan bli lidande av läget. 

Ett billigt och genomslagskraftigt sätt att skapa kundnärhet är genom sociala medier på 

internet, vilket är en möjlighet till interaktivitet (Blomqvist, 1999). Bristande aktivitet och 

uppdateringar på hemsidorna kan vara den största bidragande faktorn till att få respondenter 

uppgett att de besökt hemsidorna. Här kan stora förbättringar ske för att öka besöksantalet. En 

annan form av interaktivitet är det fysiska mötet med kunderna i butiken. Resultaten från 

enkäterna påvisar att kunderna uppskattar interaktiviteten med företagens personal.  

Gemensam utveckling och motprestation från kunden leder till värdeskapande (Blomqvist, 

1999). Värdeskapande aktiviteter är svåra att utläsa från svaren, här hade kompletterande 

frågor angående den här delen i modellen varit fördelaktigt för att kunna analysera 

Kundnärhetens Nycklar i sin helhet . De övergripande resultaten som framgått visar dock på 

en god kundnärhet hos företagen. 

4.5.4 CRM och CSR 

För att lyfta frågan om arbete som härrör till CRM och CSR (Kapitel 3.2) ställdes en fråga om 

respondenterna har uppmärksammat någon form av reklam gällande företagens sociala ansvar 

och miljöengagemang. Alla respondenter svarade nej på frågan, vilket är ett resultat av att det 

faktiskt inte kommuniceras till kunderna. Analys av respondenternas svar uteblir då intervjun 

visade på att inget arbete kommuniceras.  

4.5.5 Feedback från kunder 

Avslutningsvis ställdes frågan vad butikerna kan göra bättre för att respondenten ska besöka 

den oftare (Figur 3:3). Lägre priser var det överlägsna svaret i Alingsås medan de flesta i 

Borås svarade att de inte visste vad som skulle kunna göras bättre. Här kan det vara aktuellt 

att ta in varumärken i en lägre prisklass för att komplettera sortimentet. Bristen på feedback i 

Borås kan tolkas på två olika vis. Respondenterna är inte tillräckligt insatta eller intresserade 

av butiken för att kunna svara på frågan eller så anser de att utvecklingsmöjligheterna inte 

finns. Feedbacken känns relevant och de flesta respondenterna har samma uppfattning.  

 

 

 

 

 

 



5. Slutsats 
I kapitel fem dras slutsatser från den framtagna informationen från intervjuerna och 

enkätundersökningarna i empiri- och analysdelen. Informationen ställs samman till svar på 

undersökningens problemformulering. 

5.1 Huvudproblem 

Hur utformar butiken Brothers & Sisters i Borås City respektive butiken Centrum Manufaktur 

i Alingsås sin marknadsföringsstrategi när det gäller att konkurrera och påverka marknaden? 

Både Brothers & Sisters och Centrum Manufaktur använder sig främst av interna åtgärder för 

att konkurrera och skapa lönsamhet. Den övergripande strategin för att skapa differentiering 

och påverkan är genom valet av tre faktorer i konkurrensmedelsmixen; service, sortiment och 

människor. Båda företagen lägger stort fokus på utvecklande av respektive företags service, 

trevligt bemötande från personalen samt en attraktiv exponering av produkterna. En väl 

utarbetad sortimentsmix där företagen vill erbjuda kunden ett helhetskoncept.  

Det som skiljer företagens marknadsföringsstrategier åt är valet av informationskanaler i 

marknadskommunikationen. Brothers & Sisters använder sig av fler kanaler än Centrum 

Manufaktur. Företagens organisationer är uppbyggda på två helt olika vis då det handlar om 

ett kedjeföretag där ledningen sitter på huvudkontoret i Stockholm och ett företag som drivs i 

privatregi där VD finns i samma byggnad som butiken. Även storleken på butikerna skiljer sig 

åt då Centrum Manufaktur är en väsentligt större butik än Brothers & Sistersbutiken i Borås. 

Båda företagen erbjuder externa varumärken för att konkurrera på marknaden medan Brothers 

& Sisters saluför även sina egna varumärken. 

Företagen lyckas med att kommunicera ett starkt sortiment och god service då kunden 

förknippar företagen med just de här faktorerna. Kommunikationen blir framgångsrik och 

kunden upplever värde för pengarna. Det här leder till skapandet av en värdeplattform i 

kundens medvetande (Hernant & Boström, 2010). Båda företagen lyckas med 

huvudbudskapet och samma faktorer för differentiering används av företagen.   

5.2 Delproblem 

Vilka interna respektive externa marknadsföringsaktiviteter genomför företagen? 

Förutom marknadsföringsaktiviteter så som utformandet av annonser, reklamkampanjer och 

hemsidor använder sig företagen av likartade marknadsföringsstrategier. Aktiviteterna kan 

delas in i externa- och interna aktiviteter. De aktiviteter som Centrum Manufaktur och 

Brothers & Sisters ägnar sig åt är främst servicen i butik, eventkvällar, modevisningar, 

personlig styling och behovsanalys samt erbjudanden i respektive butik. Brothers & Sisters 

har utöver tidigare nämnda aktiviteter även en kundklubb, samarbete med företagskunder 

samt kampanjer och rabatter.  

Att döma utifrån de genomförda intervjuerna och enkätundersökningarna blir det tydligt att en 

butik tillhörande en kedja samt en butik som bedrivs i privat regi, kan ha likvärdiga strategier 

och stöta på liknande problem när det gäller marknadsföringen och dess genomslagskraft. 



6. Tillförlitlighet, källkritik och förslag på fortsatt forskning 
I det sjätte kapitlet behandlas studiens tillförlitlighet, källorna kritiseras och förslag på 

fortsatt forskning i ämnet presenteras. 

6.1 Studiens tillförlitlighet 

Vi anser att undersökningsproblemet utformats på ett fördelaktigt vis för vår studie och att de 

frågor vi valt att ställa i intervjuerna och enkäterna har gett oss mätbara och nyanserade 

resultat. Det som framgått i analysen har gett svar på vår frågeställning och vi anser att vi 

tillgodosett oss tillräckligt med information för att kunna genomföra en god analys. 

Eftersom vi inte genomfört en marknadsundersökning tidigare visste vi inte hur stort 

bortfallsfel som vi kunde räkna med. Målet var att 30 respondenter i vardera stad skulle delta. 

I Borås avstod cirka 60 personer respektive 20 personer i Alingsås från att delta i 

undersökningen. Vi anser att ett deltagande på 60 %, som är fallet i Alingsås är godtagbart 

men i Borås var deltagandet endast 33 %. Det är svårt att redogöra för varför så få tillfrågade 

valde att delta i Borås, det kan bero på att fler undersökare eller organisationsvärvare står på 

stan i Borås. De bosatta kanske blir stoppade så ofta att de nu tackar nej till delatagande innan 

de ens vet vad det gäller. Bortfallsfelet i enkätundersökningarna påverkar givetvis resultatet 

men de svar vi fick var överlag samstämmiga och det tyder på en viss grad av validitet. 

Reliabiliteten skadas dock av att undersökningen endast utfördes under en dag och vid en 

tidpunkt då många är på sina arbetsplatser. Validiteten och reliabiliteten i intervjuerna anser vi 

vara god. 

I tolkningen och bearbetningen av data har vi försökt att vara objektiva och kritiska. 

Sammanställningen gjordes utan att vi lade in några egna värderingar. Det var först i analysen 

som vi granskade data mer ingående och diskuterade våra egna åsikter sinsemellan. 

Det vi kunde gjort annorlunda var att utföra enkätundersökningen vid flera tillfällen för att 

inkludera respondenter i undersökningen, som inte hade möjlighet att delta vid det valda 

tillfället. Vi var medvetna om att vårt val att utföra undersökningen enbart vid ett tillfälle 

skulle kunna ha en negativ påverkan på variationen av respondenter, här var bristen på tid den 

främsta faktorn till vårt val. Vidare anser vi att miljöperspektivet i problemavgränsningen blev 

svårbehandlat då det inte fanns ett uttalat arbete för miljö- och sociala frågor hos företagen 

men vi är ändå nöjda med att vi lyfte frågan. 

Reliabiliteten i enkätundersökningen skadar den kvantitativa analysen men i det stora hela, i 

den kvalitativa analysen anser vi att vår studie har visat en sann bild av verkligheten. 

Resultaten från intervjuerna och enkäterna är i sammanhanget fullt godtagbara och 

harmoniserar med den teoretiska referensramen som ligger till grund för studien. 

 

 



6.2 Källkritik 

I vår studie har vi använt oss av en stor variation av källor. Vi har använt oss av åtta stycken 

kurslitteratursböcker, en avhandling, föreläsningsanteckningar från två kurser, åtta 

elektroniska källor samt resultaten från två intervjuer. 

Referenslitteraturen bestod av kursböcker som härrör till ämnet och merparten av litteraturen 

var vi redan väl insatta i. Avhandlingen som vi använt berörde ämnet Cause Related 

Marketing och hämtades från www.journals.cluteonline.com. I delar av problemdiskussionen 

och i definitioner har vi använt oss av föreläsningsanteckningar från Ericsson, A. Miljö & 

Etik och Behre, M. Marknadsföring. De Internetkällor vi har valt att använda är kända och 

tillförlitliga. De databaser och sökmotorer vi har letat information i har vår handledare 

hänvisat oss till. Vi har granskat och varit kritiska i valet av våra källor. 

Företagsbeskrivningar är hämtade från respektive företags hemsida. Övrig information 

kommer från intervjuer med VD och personalchef samt egna iakttagelser. I empirin och 

analysen har vi använt oss av resultatet av våra två enkätundersökningar och de två 

intervjuerna vi genomförde. Vi har hämtat inspiration till disposition av studien från godkända 

högskole- och kandidatexamensrapporter som vi tagit del av via Textilhögskolans hemsida.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

De förslag som vi har angående fortsatt forskning kan delas in i två områden. 

Båda företagen kommer inom överskådlig framtid ha en mindre personalstyrka. Brothers & 

Sisters står inför stundande nedskärningar på personalfronten och på Centrum Manufaktur 

kommer pensioneringar påverka personalantalet. Här kan forskning genomföras huruvida det 

kommer påverka servicen, som är en av de främsta konkurrensstrategierna hos företagen idag.  

Det andra förslaget är att undersöka huruvida ett aktivt arbete kring miljöengagemang och 

socialt ställningstagande, som kommuniceras till kunderna, kan vara en väl fungerande 

konkurrensfördel för företagen. Här kan en djupgående undersökning och förslag på 

utformning av en marknadsföringsstrategi för ett miljö- och socialt engagemang genomföras. 
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7. Avslutande diskussion 
I den avslutande diskussionen blir huvudsyftet att presentera författarnas egna åsikter kring 

studien och dess resultat. 

Vi vill påstå att Mellem och Nilssons- respektive respondenternas uppfattningar stämmer 

överens i relativt hög grad. Sortimentet är både brett och djupt hos de båda butikerna och vi 

imponeras av att personalen hos båda företagen är så kunnig och serviceminded. Just 

personlig service är något som, vid egna observationer inte erbjuds i någon omfattande 

utsträckning hos företag såsom  H&M och Gina Tricot. Det faktum att Brothers & Sisters 

respektive Centrums kunder uppskattar företagens goda service visar på att det är en faktor 

som värderas högt och skapar en viss unicitet på modemarknaden idag.  

Vi anser att ett stort företag som Brothers & Sisters bör kommunicera sitt engagemang inom 

miljörelaterade- och sociala frågor. Vi tror att det kan gynna företaget i längden då fler och 

fler potentiella kunder kräver ett större engagemang. Vi anser att Centrum Manufaktur har 

svårare att arbeta med ett miljöengagemang och socialt ansvar men som inköpare finns alltid 

möjligheten att ställa krav på sin leverantör eller helt enkelt välja att bojkotta en leverantör. 

Att ha ett miljöarbete och kommunicera det tillsammans med ett socialt ställningstagande 

gynnar inte bara företaget och dess image, det gynnar även miljön, samhället och den enskilde 

individen.  

Återkopplingen från kunderna är nyckeln till en lyckad behovsanalys hos kundgruppen och 

här kan även förändringar i strukturen av kundsegmenten skönjas i ett tidigt stadium. Därför 

anser vi att ett väl utvecklat arbete för återkoppling och feedback hade gynnat båda företagen. 

Personalen hos båda företagen är öppna för feedback och har oftast en givande dialog med 

kunderna så här ser vi absolut inga brister i engagemanget, tvärtom. Det är hur feedbacken 

behandlas och används i strategin som skulle kunna förbättras.              

Avslutningsvis vill vi påstå att utformandet av perfekt marknadsföring är mycket komplext. 

Strategierna bör vara taktiska, omfattande och precisa för att skapa lönsamhet på den 

föränderliga spelplanen som modemarknaden idag utgör.  
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Bilaga 1 
The Schramm Model of Communication 

 Förlaga till kommunikationsmodellen i kapitel 3.3 i teoriavsnittet.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
Intervjufrågor 

1. Hur rankas följande faktorer i er konkurrensstrategi: Service, Människor, Läge, 

Kommunikation, Sortiment, Pris? (Skala 1-6) 

2. Har ni reflekterat över om era kunder anser att köpupplevelsen ligger på samma nivå 

som priset på produkterna? Varför? 

3. På vilket sätt tar företaget socialt ansvar och finns det ett miljöengagemang?  

4. Kommuniceras ansvaret och engagemanget till kunden, och på vilket sätt? 

5. Finns det en handlingsplan för att utveckla och förbättra arbetet kring sociala- och 

miljöfrågor? Om det finns, hur ser den ut? Om det inte finns, varför?  

6. Vilka medier använder sig företaget av i sin externa marknadsföringsstrategi? 

7. Vilka interna åtgärder utförs för att marknadsföra sig på bästa möjliga sätt? 

8. På vilket sätt tar ni emot återkoppling/feedback från kunderna förutom köpet? 

9. Hur arbetar ni med den återkoppling/feedback ni får från era kunder?  

10. Vilka aktiviteter genomför företaget för att skapa kundnärhet? 

11. Finns företaget Tillgängligt för kunden, fysiskt och psykiskt? 

12. Interaktivitet innebär att knyta kontakter med sina kunder, hur gör ni för att skapa ett 

informationsutbyte med era kunder? 

13. Vad skulle Brothers & Sisters/Centrum kunna göra bättre i sin marknadsföring? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Bilaga 3 
Enkätfrågor 

1. Kön: a. Man b. Kvinna 

2. Ålder: a. 16-25, b. 26-35, c. 36-45, d. 46-55, e. 56-65, f. 66-75 

3. Vart är du bosatt? 

4. Brukar du shoppa i Borås/Alingsås? Om inte, vart? 

5. Vad fick dig att handla på Brothers & Sisters/Centrum första gången? 

a. Sortimentet 

b. Rekommendation 

c. Reklam 

d. Hemsidan 

e. Läget 

6. Har du uppmärksammat någon av följande former av reklam från företaget? 

a. Affisch  

b. TV/Radio 

c. Internet 

d. Tryckta annonser 

7. Vilket av följande alternativ förknippar du mest med butiken? Flera alternativ möjligt. 

a. God Service 

b. Bra Sortiment 

c. Prisvärt 

d. Fördelaktigt läge 

e. Trevlig personal 

8. När du shoppar i Borås/Alingsås, faller det sig naturligt för dig att gå förbi butiken? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Sådär 

9. Tycker du att priserna stämmer överens med kvaliteten och servicenivån? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Sådär 

10. Har du uppmärksammat någon form av reklam gällande företagets sociala ansvar eller 

miljöengagemang? Om ja, i vilken form? 

11. Har du besökt Brothers & Sisters/Centrums hemsida eller facebooksida? I vilket syfte? 

12. Vad skulle du vilja att butiken gjorde bättre för att du ska besöka den oftare? 



Bilaga 4 
Enkätundersökning i Alingsås 

Pers. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Kvinna 56-65 Herrljunga A/B A D ABE A C 

2. Man 16-25 Alingsås Gbg B - B C A 

3. Kvinna 36-45 Alingsås Gbg A D ABE A A 

4. Man 36-45 Alingsås A A D ABCDE A A 

5. Man 26-35 Alingsås Nätet E - A A B 

6. Kvinna 26-35 Alingsås Gbg A D E C A 

7. Kvinna 36-45 Alingsås Gbg B D E C C 

8. Kvinna 36-45 Vårgårda A/B A D AB B A 

9. Kvinna 16-25 Alingsås Gbg B D B B B  

10. Kvinna 16-25 Alingsås A/B B - B C A 

11. Kvinna 16-25 Vårgårda A/B B - B C A 

12. Kvinna 46-55 Vara Thn A - A B A 

13. Man 66-75 Alingsås A A - B B C 

14. Kvinna 66-75 Alingsås A A - B B C 

15. Kvinna 16-25 Alingsås A/B B - BC A A 

16. Man 66-75 Alingsås A/B A D AC B A 

17. Kvinna 26-35 Vårgårda Gbg E - ABDE A A 

18. Kvinna 26-35 Jönköping Gbg E - ABDE A A 

19. Man 66-75 Alingsås Ullared A - B B A 

20. Man 26-35 Göteborg Gbg A CD AD B B 

21. Kvinna 36-45 Alingsås A B D BD A A 

22. Man 36-45 Lerum Gbg B - B A A 

23. Kvinna 36-45 Sjövik A E - D B A 

24. Man 26-35 Alingsås Allum A D AD A A 

25. Kvinna 26-35 Alingsås Allum A D AD A A 

26. Kvinna 16-25 Mölndal Gbg B D B B C 

27. Man 26-35 Alingsås A/Nätet E D A A A 

28. Man 26-35 Alingsås A/Nätet E D A A A 

29. Man 46-55 Alingsås A A D B B A 

30. Man 36-45 Alingsås A A D B B A 

Flest. Kvinnor 26-35 Alingsås Alingsås A D B A A 

 

Fråga 10: 30st Nej                                                                                                                  

Fråga 11: 28st Nej, 2st Ja                                                                                                               

Fråga 12: Lägre priser, Bra, Lägre priser, Fler eventkvällar, Lägre priser, Bra, Bra, Dåligt 

läge, Lägre priser och bättre service, Reklam, Reklam, Vet inte, Mer för äldre, Mer för äldre, 

Fler nyheter, Fler nyheter, Bra fast borde bli större, Bra fast borde bli större, Vet inte går dit 

ändå, Fler erbjudanden, Mer skyltning t.ex. på gågatan, Bra går dit ändå, Vet inte går dit ändå, 

Lägre priser, Lägre priser, Bredare sortiment, Lägre priser, Andra märken, Lägre priser, 

Bredare sortiment, Vet inte går dit ändå, Vet inte går dit ändå. 

Ca 50 respondenter tillfrågade. 



Bilaga 5 
Enkätundersökning i Borås 

Pers. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Kvinna 46-55 Norrby Borås A - E A A 

2. Kvinna 16-25 Borås Borås A B E, B A A 

3. Kvinna 16-25 Sparsör B/GBG E A A, B A C 

4. Man 16-25 GBG GBG A - B C A 

5. Man 16-25 Borås Borås A D E A A 

6. Kvinna 16-25 GBG B/GBG A B C, D A A 

7. Man 36-45 Borås Borås E A A B A 

8. Man 66-75 Borås Borås A A E A A 

9. Man 16-25 Borås Borås A A A C A 

10. Kvinna 16-25 Svenljunga Borås E C B C A 

11. Kvinna 46-55 Borås Borås E D E A A 

12. Kvinna 16-25 Borås Borås E - E C C 

13. Kvinna 16-25 Bollebygd Borås D A E, C A A 

14. Man 36-45 Borås Borås B - E D B 

15. Kvinna 26-35 GBG Borås B D E, D D A 

16. Man 26-35 Borås Borås E - B A C 

17. Kvinna 66-75 Borås Borås E D A, C A A 

18. Man 16-25 Horred Borås A A B C A 

19. Kvinna 16-25 Kinna Borås C A E C C 

20. Kvinna 16-25 Borås Borås A D B,A,E A C 

21. Kvinna 26-35 Borås Borås A A B A A 

22. Kvinna 16-25 Borås Borås A A E, A A A 

23. Kvinna 26-35 Borås Borås A A B, A A A 

24. Man 36-45 Borås Borås E A B, A B A 

25. Kvinna 16-25 Sandared Borås B - C A A 

26. Man 26-35 Borås Borås C C C C A 

27. Man 26-35 Borås Borås E B C, E A A 

28. Man 16-25 Brämhult Borås A - B A A 

29. Man 36-45 Borås B/GBG A A A, B A A 

30. Kvinna 26-35 Dalsjöfors Borås E B B A C 

Flest.          

 

Fråga 10: 30st Nej                                                                                                                  

Fråga 11: 27st Nej, 3st Ja på hemsidan                                                                                  

Fråga 12: Marknadsför den goda kvaliteten, Inget, Mer rea, Vet ej, Förbättra sortimentet, Vet 

ej, Dåligt med utskick till medlemmar och fler eventkvällar, Inget speciellt, Inget, Nej, Nej, 

Vet ej, Bättre skyltning, Sänka priserna, Annonsering, Vet ej, Vet ej, Vet ej, Vet ej, Bra som 

det är, Fler kampanjer och events, Lite överpriser och haka på fler trender, Mer rea, Bättre 

miljöengagemang, Lättillgänglig reklam, Förbättra kvaliteten på plaggen, Vill se ett 

miljöengagemang, Vet ej, Vet ej, Vet ej. 

Ca 90 respondenter tillfrågade. 


